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Comemoramos em setembro de 2020 as 
Jornadas Europeias do Património sob o 
tema – “Património e Educação”.

Associámo-nos à iniciativa anual do Conse-
lho da Europa e da União Europeia, aceitan-
do o desafio de apresentar um dos nossos 
exemplos de defesa do Património e a sua 
relação com a Educação, homenageando 
por um lado o distinto etnomusicólogo Mi-
chel Giacometti e por outro, os estudantes 
do SERVIÇO CÍVICO ESTUDANTIL, que so-
bre a sua coordenação recolheram a coleção 
que deu origem ao MUSEU DO TRABALHO 
MICHEL GIACOMETTI em 1987.

Na exposição patente – 45 anos Plano Traba-
lho e Cultura e Serviço Cívico Estudantil, com 
imagens de autoria de António Cunha, a 
quem muito agradecemos, encontramos as 
marcas de um percurso de trabalho e de vida 
de Giacometti, ao lado do povo que canta e 
que conta o seu modo de viver, de sentir, de 
sonhar, através de imagens que nos abrem a 
visão do passado, mas também o futuro que 
se construía em luta abnegada nos tempos 
da ditadura e com determinação e esperan-
ça na liberdade conquistada na Revolução de 
25 de Abril 1974.

Michel Giacometti é esse exemplo de inves-
tigador universal que escolheu o nosso País 
para viver, o Povo português para com ele 
trabalhar.

É evocando a sua obra que podemos desco-
brir as nossas raízes identitárias, conhecer a 
sua pedagogia, o seu método de pesquisa, 
bem como instrumento de educação para 
a cidadania, pelo seu exemplo de cidadão 
como cultor da participação cívica.

Aqui se mostra como agimos na preservação 
do Património cultural, construído ao longo 
da nossa História, nomeadamente como se 
efetivou no terreno o Serviço Cívico Estudan-
til. O resultado deste trabalho, levado a efei-
to pelos jovens alunos candidatos à entrada 
da Universidade, em plena Revolução, em 
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1975, pode ser conhecido através do espólio 
do próprio museu e dos depoimentos reco-
lhidos em entrevistas de distintas cidadãs e 
distintos cidadãos que, à época, participa-
ram no movimento cívico, através das orga-
nizações populares, da Escola Pública e do 
próprio Serviço Cívico Estudantil, a quem re-
conhecidamente agradecemos: Ana Bela Di-
nis, Hélder Martins, José Santos, Leonoreta 
Leitão, Maria José Maurício, Rita Magrinho, 
pelos seus testemunhos.

No conjunto das iniciativas realizadas, onde 
se inclui a apresentação do livro “Os Sonhos 
da Revolução dos Cravos”, mostra-se que a 
obra de Giacometti e o Plano Trabalho e Cul-
tura e Serviço Cívico Estudantil, organizada 
no espaço museológico da nossa cidade, é 
um exemplo consistente de como através do 
património cultural, da educação e da parti-
cipação cívica na vida da sociedade se cons-
trói a cidadania - condição fundamental da 
democracia.

Nas entrevistas realizadas, contamos com 
a participação dos Capitães de Abril: Almei-
da Moura, Costa Correia, Manuel Begonha e 
Rosado da Luz, que durante o período revo-
lucionário exerceram cargos de responsabi-
lidade política e militar nas áreas da Cultu-
ra, da Educação e da Administração Interna 
para a organização democrática das estru-
turas do poder local e que prontamente se 
disponibilizaram para dar o seu testemunho. 
Sentidamente agradecemos esta coopera-
ção que muito nos honra.

Do mesmo modo agradecemos à participa-
ção dos distintos colaboradores do museu 
que marcaram a sua presença nesta celebra-
ção à semelhança do que têm feito ao longo 
dos anos: Alberto Pereira, Júlio Moreira, Luí-
sa Tiago Oliveira e Margarida Medeiros.

Museu do Trabalho Michel Giacometti
setembro 2020
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Os museus são lugares de vida e de me-
mória que nos proporcionam experiências 
e aprendizagens significativas sobre o pa-
trimónio histórico e cultural.

A exemplo de anos anteriores, a Câmara 
Municipal de Setúbal | Museu do Trabalho 
Michel Giacometti associa-se às Jornadas 
Europeias do Património, iniciativa anual do 
Conselho da Europa e da União Europeia.

Com o tema Património e Educação pre-
tende-se destacar a importância do Pa-
trimónio na Educação e vice-versa, consi-
derando que o património, enquanto fonte 
de conhecimento, reside nas experiências 
de vida dos trabalhadores das mais diver-
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sas profissões, guardiães de instrumentos 
e de rituais profissionais, permitindo vivên-
cias múltiplas, sensibilizando a todos para a 
sua pesquisa e preservação das raízes iden-
titárias e das transformações culturais ope-
radas ao longo da história.

Uma das grandes marcas visíveis da 
revolução de abril de 1974 no plano 
educacional, foi constituída pelo ousado 
Plano de Trabalho e Cultura, de Michel 
Giacometti, uma lição de empenho cultural 
e de profissionalismo na investigação da 
vida do povo português, num contacto, 
direto com a diversidade de gerações e 
mundos vividos que nenhum livro ou aula 
podem substituir.



6

O Plano de Trabalho e Cultura construído e 
supervisionado no terreno por Giacometti, 
levou 120 jovens de ambos os sexos a um 
“banho” de povo rural e piscatório, de Bra-
gança ao Algarve, durante o verão quente 
de 1975. Formando um recolector coletivo, 
a recolha feita pelos jovens é enorme. 
 
Mais de 245 cassetes de gravações com 
mais de 1.500 trechos de literatura popu-
lar, cerca de 500 de imediato publicados, 
100 inquéritos sobre Medicina Popular, 800 
fotografias selecionadas por Giacometti 
como sendo de excelente qualidade e mais 
de mil peças artesanais e de trabalho, algu-
mas de grande vulto, como teares e arados, 
na sua grande maioria doadas.

Era preciso ir lá, ao encontro do povo, es-
cutar, registar, fazer entrevistas, tornar os 
alunos recolectores do património vivo, fei-
to de memórias e de histórias de vida e de 
trabalho, como Giacometti fizera sozinho 
desde os anos 60, divulgando em disco, 
em livro, pela televisão, para vários países 
europeus, pela rádio, o património cultural 
do povo português, um museu vivo que, no 
seu isolamento, sobreviveu às imposições 
da modernidade.

Os objetivos eram múltiplos: levar jovens 
pré-universitários da cidade ao encontro do 
povo rural e piscatório, promover animação 
cultural e a formação de associações e coo-
perativas, e proceder a uma recolha etno-
gráfica musical, literária, sanitária e material, 
constituída por instrumentos de trabalho.

Na viragem do 25 de Abril, Giacometti mos-
trou que a escola tem potencialidades para 
sair do mundo fechado de aulas e de livros 
evidenciando um património insubstituível 
que se ocultava nas gentes, e sobretudo nos 
mais velhos, que eram verdadeiros museus 
vivos em vias de desaparecimento. E assim 
se recuperou as suas memórias com expe-
riências de vida mais longas: no seu traba-
lho e nas festas, nos rituais e nos costumes, 
nas crenças e nos modos de organizar as 
relações familiares, de vizinhança e de tra-
balho, dos papéis de género ao longo de ge-
rações.
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Aprender com Giacometti a compreender 
e a defender o Património como desafio à 
educação implica uma pesquisa ativa, or-
ganizar a saída da escola, associando dis-
ciplinas e docentes, utilizando os meios  
tecnológicos de recolha do século XXI, no-
meadamente a fazerem entrevistas e filmes 
nos meios urbanos e rurais mais diversos, 
estimulando a curiosidade e o entusiasmo, 
como instrumentos de aprendizagens ines-
quecíveis, porque suas podem ser partilha-
das no espaço virtual, através das novas 
tecnologias. 
 
Com uma educação para a aprendizagem 
ativa, e para a pesquisa do mundo circun-
dante, os alunos enriquecerão a vida cultu-
ral portuguesa e apresentarão Portugal ao 
Mundo.

Museu do Trabalho Michel Giacometti
setembro 2020
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DA REVOLUÇÃO 
À ATUALIDADE 

MEMÓRIAS DE
UM PASSADO QUE 

ESTÁ PRESENTE

45 anos do Plano Trabalho Cultura
e Serviço Cívico Estudantil

recordado pelos intervenientes
na época – 1974/1975
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“O Michel Giacometti, como eu disse, no 
trato era uma pessoa simpática e tinha 
uma maneira muito peculiar de lidar com 
as pessoas. Ele contou-me que, quando 
chegava a uma povoação, para os estudos 
musicais, a primeira coisa que ele fazia era 
ir à taberna principal da terra. E depois che-
gava lá, com aquele dialeto dele engraça-
do, as pessoas achavam graça: bebia uns 
copos de vinho, pagava uns copos de vinho. 
Ele tinha um conhecimento bom do mun-
do rural, portanto, rapidamente sabia, por 
exemplo, que naquela época era a altura 
da ceifa e metia conversa com as pessoas. 
E fazia aquilo duas ou três vezes, não fazia 
pesquisa nenhuma. 

ALBERTO PEREIRA
PROFESSOR DO ENSINO SECUNDÁRIO

Entretanto, ia falar com o Padre da fregue-
sia e explicava o que estava ali a fazer. E só 
ao fim do terceiro, quarto ou quinto dia é 
que ele começava a conhecer pessoas e co-
meçava a pedir material. 

Quer dizer, ao fim daquele tempo ele já fa-
zia parte da aldeia. E quando ele ia embora, 
as pessoas até não queriam que ele fosse 
embora, porque já começava a ter raízes. 
Eu julgo que ele conseguiu transmitir isso 
aos jovens do Serviço Estudantil. Quer di-
zer, este ambiente que se vai criando a 
pouco e pouco, não é bom chegar a pessoa 
da cidade de repente com grandes ideias, 
o que na província é sempre olhado com 
grande suspeição. O Michel Giacometti era 
movido por um grande sentido de humor.”
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“Fui coordenador do Boletim do MFA entre 
Abril e Agosto de 1975. Nele se apresenta-
vam ideias e artigos de natureza social e so-
bre a Dinamização Cultural e Acção Cívica 
que se estavam a realizar. Tinha, também, 
uma página cultural, que tentava levar às 
populações, fazendo-as sentir, a necessi-
dade de uma revolução do conhecimento e 
das mentalidades que estavam demasiado 
fechadas, demasiado suspensas duma cul-
tura que tinha milénios e que estava com-
pletamente desatualizada.

Fui desafiado por um dos oficiais do MFA 
para participar numa ida a Bruxelas, fa-
lar sobre o 25 de Abril para os emigrantes 
portugueses, mas também para os belgas. 
Fomos uma equipa e percorremos universi-
dades e diversos locais como Bruges e An-
tuérpia. Nessa equipa estavam: o Francisco 
Fanhais, o Sérgio Godinho, o Michel Giaco-
metti e o Zeca Afonso.

ALMEIDA MOURA
MILITAR DE ABRIL

COORDENADOR DO BOLETIM DO MFA – 1975

Dizia-me o Michel Giacometti, nas conver-
sas que tínhamos à noite, que a cultura não 
é só a cultura das Universidades, dos jor-
nais ou da televisão. Era a cultura dos po-
vos, daqueles que diziam: – «o meu partido 
é o trabalho». Como se pode ultrapassar 
isto, em termos políticos e em termos de 
construção de uma sociedade diferente em 
que cada ser humano seja inteiro e livre nas 
suas escolhas e na assunção das responsa-
bilidades delas decorrentes, em si próprio e 
nos outros?

Era um trabalho fantástico a fazer dentro e 
fora dos quartéis, e que o MFA dinamizava.

Uma experiência fabulosa!”
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“Era Animadora Sociocultural do FAJO – 
Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis e 
pertencia ao Movimento da Juventude Tra-
balhadora, desde os 18 anos. Fui convidada 
para fazer dinamização sociocultural junto 
das populações, nomeadamente junto dos 
jovens, em Portalegre.

Fomos para as aldeias e fazíamos sessões 
para ouvir as pessoas e perguntávamos-
-lhes o que queriam melhorar. Elas apre-
sentavam problemas que nós encaminhá-
vamos. Prestavam-nos muita solidariedade 
e, por vezes, quando não tínhamos trans-
porte para regressar ao local onde estáva-
mos hospedados, ficávamos em casa delas. 

ANA BELA DINIS
SOCIÓLOGA

DIRIGENTE DO MOVIMENTO JUVENTUDE 
TRABALHADORA – 1973/75

Organizávamos iniciativas no âmbito do 
desporto com jogos de futebol. Num des-
ses jogos, um dos jovens dizia: – «Não te-
nho ténis, mas eu quero jogar…». E nós dis-
semos-lhe: – «Então vais jogar sem ténis.» 
E foi. Anos mais tarde, reencontrei esse jo-
vem, que se identificou contando isto. 

Por todo o distrito de Portalegre, incenti-
vou-se o desporto, criaram-se grupos co-
rais, grupos de teatro e outras manifesta-
ções de cultura popular.”
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“Eu tive o grande prazer, já recém-chega-
do às forças militares, de fazer o trampolim 
entre a parte da presença militar, os jovens 
do Serviço Cívico no terreno e a população, 
era então na altura sargento enfermeiro na 
proximidade com as populações e a traba-
lhar com os alunos de Estremoz na zona de 
Borba, Vila Viçosa. Jovem na altura, conti-
nuei a contactar com os jovens de 15, 16, 17 
anos quando estava naquela situação num 
pós-disputar duma revolução. Que vínha-
mos duma ditadura… o trabalho prestado, 
tocar no povo, despertar o povo, fazer o 
povo abrir-se e contar aquele seu patrimó-
nio interior. 

Eu andei, naquela zona do Alentejo, assisti 
àquelas rivalidades, de um alentejano com 
um algarvio que ia para as mondas, ainda 
num tempo de pós-ocupações. E os estu-
dantes sempre num trabalho de quase apa-

ziguamento e de esclarecimento. Pronto, 
e esse trabalho, que eu acho que deve ter 
continuidade ao longo destes mais de 40 
anos. E incitar os jovens a ver, valorizar e 
redescobrir.

Graças ao Serviço Cívico, vieram às peri-
ferias, nomeadamente clinicas, onde os 
médicos faziam estágios fora dos perfis 
previstos. E alguns deles ficaram fixos na-
queles sítios onde andaram com o Serviço 
Cívico Estudantil. Eu penso que há que re-
cordar, revitalizar, com reformas, evidente, 
adaptar aos dias de hoje e pôr novamente 
os jovens a fazer o trabalho Cívico, as bri-
gadas cívicas, os campos de férias… isso. 
Acho que esta exposição tem esse interes-
se de tentar sensibilizar não só os jovens, 
como os pais e toda a comunidade escolar 
para que volte à periferia novamente.”

HÉLDER ESDRAS MARTINS
MILITAR NA ÁREA DE SAÚDE
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“As memórias que tenho é de ver um senhor 
italiano, que resolveu deslocar-se no nosso 
país e, de lés-a-lés, chegar às aldeias com 
um gravador, daqueles antigos, e começar 
a falar com as pessoas locais, nomeada-
mente, idosos, e pedir-lhes que cantassem 
as modinhas que tinham ouvido aos pais e 
aos avós. E as pessoas cantavam.

Era daquelas pessoas que irradiavam sim-
patia, alegria.  Era um comunicador ex-
traordinário. Ele fez um trabalho de recolha 
de modas antigas, que passou no programa 
da televisão, o Povo que Canta, e que mui-
tos artistas, cantores, compositores portu-
gueses recriaram nas suas composições. 

O que me ficou foi a imagem de uma pes-
soa alegre, feliz muito simpática que estava 
a fazer um trabalho com paixão.”

JOSÉ SANTOS
TRABALHADOR DA CASA DO ALENTEJO

ATIVISTA CULTURAL – 1975
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“Desde a sua chegada a Portugal em 1959, 
Michel entrou em contacto com o meio mais 
diretamente relacionado com o seu projeto. 
Após uma recusa de participação por parte 
da Gulbenkian, foi a própria Madalena Per-
digão que conhecedora do seu prestígio in-
ternacional, lhe deu uma carta de recomen-
dação para Lopes Graça, que o pôs em con-
tacto com os principais especialistas do seu 
sector, nomeadamente Viegas Guerreiro e 
Jorge Gaspar.

Com a sua cultura, o seu prazer de viver, a 
sua facilidade de relacionamento e o apoio 
direto da sua companheira Bé (Isabel Vicente 
Ribeiro) – em casa de quem viveu e o acom-
panhou durante os anos de recolha das ma-
nifestações da cultura tradicional em vias de 
desaparecimento – entrou diretamente no 
meio social mais cultivado. Foi nesse contex-
to social que se estabeleceram as nossas re-
lações pessoais, que ao longo das diferentes 
situações das nossas vidas, se mantiveram 
com os mesmos níveis de intimidade e con-
fiança.

A personalidade de Michel estruturava-se 
em duas dimensões, por vezes difíceis de 
compatibilizar. Por um lado, o extremo rigor 

que se impunha na realização dos seus proje-
tos de trabalho. Por outro uma exigência de 
plena liberdade das suas decisões. E no eixo 
dessa frequente dualidade, permanecia a 
exigência de uma vida de satisfação e prazer.

Na altura em que Michel completou a primei-
ra fase do seu projeto – a recolha de dados 
nos diferentes sectores da música, dos mi-
tos, da poética, das expressões plástica e do 
design de instrumentos e objetos – ausentei-
-me para o Brasil durante 5 anos (1968/1973) 
sem que tivéssemos mantido qualquer cor-
respondência. No regresso, estava o Michel 
em plena segunda fase do seu projeto – or-
ganização dos dados das recolhas e progra-
mação da sua futura estruturação, que o 25 
de Abril veio facilitar com formação de gru-
pos de estudantes que ajudaram a recolher 
o material que permanecera à guarda das 
autarquias.

– As nossas relações pessoais retomaram o 
seu caracter anterior, apesar de as vidas de 
ambos se terem alterado. Mas até ao fim da 
sua vida mantivemos as nossas relações de 
presença, de convívio e confiança, sem res-
sonâncias de passado nem compromissos de 
futuro.”

JÚLIO MOREIRA
ESCRITOR E ARQUITETO PAISAGISTA
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“Pertencia à Junta de Freguesia de S. João 
de Brito, em Lisboa, e organizei o curso do 
ciclo preparatório nocturno. Organizei o 
programa, a orientação pedagógica e as 
entrevistas aos alunos que só tinham a 4ª. 
Classe. Tive conhecimento, que o Ramiro 
Correia, militar do MFA, estava a organizar 
o Serviço Cívico e, nesse âmbito, organizei 
o curso. Tive o apoio do Francisco Simões, 
professor e do tenente-coronel Corte-Real 
que estava no Ministério da Educação. 

Conclui-se o curso e todos os alunos passa-
ram. Mais tarde, encontrei um aluno des-
se curso em atividades autárquicas, que 
dizia para um amigo que o acompanhava: 
– «Devo a minha formação cívica à Dra. Leo-
noreta». 

Também uma trabalhadora de uma lavan-
daria, reconhecendo o meu nome, o refe-
riu, dizendo: «Devo à Dra. Leonoreta ter con-
cluído a escolaridade obrigatória». Tenho es-
tes dois exemplos para referir que o Serviço 
Cívico serviu para alguma coisa.

LEONORETA LEITÃO
PROFESSORA NO ENSINO SECUNDÁRIO EM 1975

SERVIÇO CÍVICO – 1975/76
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“O Serviço Cívico Estudantil, ao mesmo 
tempo, foi também a demonstração de 
como era importante mobilizar as estru-
turas mais jovens para um processo desse 
género, de mostrar às pessoas que (os que 
viriam a ser maiores) a maioria do Servi-
ço estudantil foi destinada a jovens com 
menos de 18 anos, mas com uma abertu-
ra para o futuro. E foram a par e passo, o 
Serviço Cívico Estudantil e os tais proces-
sos de esclarecimentos à população sobre 
o que é a Democracia (o que se chamou Di-
namização Cultural) foram de mãos dadas, 
digamos assim, com a estrutura oficial Se-
cretariado Técnico dos Assuntos Políticos e 
Eleitorais (STAPE).
[…]

Houve uma enorme participação do Povo, 
bem demonstrada na enorme taxa, tam-
bém, não só de adesão ao recenseamento, 
que embora sendo teoricamente obriga-
tório, na prática era muito, muito baseado 
no voluntariado. Não só das pessoas que 
se queriam recensear, mas também das 
pessoas que criaram as Comissões de Re-
censeamento, participaram nelas, etc… E 
traduziu-se posteriormente também numa 
enorme participação eleitoral da população 
portuguesa no Continente Europeu e Ilhas, 
que viria a ter taxas enormes demonstran-
do assim a plena adesão ao desejo de que 
o país se tornasse um país livre e democrá-
tico.”

COSTA CORREIA
MILITAR DE ABRIL

DIRETOR-GERAL DO STAPE
– SECRETARIADO TÉCNICO DOS ASSUNTOS 

POLÍTICOS E ELEITORAIS – 1974/76
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“ Este ano (2020) comemora-se o aniversá-
rio do Plano de Trabalho e Cultura, foi em 
1975, são 45 anos duma ação que é uma 
recolha etnográfica. Fundamentalmente, 
mas também de intervenção das comuni-
dades, feita por estudantes. Ação essa diri-
gida pelo Michel Giacometti.

É uma fase da vida dele, desde que chegou 
a Portugal em 1958 até o 25 de Abril, marca-
da por ser andarilho. Por andar de sitio para 
sitio, por tentar gravar, fundamentalmente 
músicas. Música regional, mas também pe-
ças literárias, também colecionou objetos 
de arte popular, etc. E também não se esgo-
tou só na música regional rural. Ele, é uma 
coisa menos sabida, mas ele esta ligado a 
um disco sobre o Fado, editado em 1960.

Na fase da esperança ele vê a possibilida-
de de lançar uma grande ação de recolha 
etnográfica, até então, até 74, ele tinha tra-
balhado fundamentalmente…  ele e Lopes 
Graça. Ele gravava, selecionava o que é que 
ia ser publicado nos discos, trabalhava com 
uma rede de amigos que o acompanhavam 
aqui e acolá. Trabalhou uma vez com estu-
dantes do Alentejo, mas no 25 de Abril ele 

foi chamado para ir para o Inatel reestru-
turar o Gabinete de Etnografia e Folclore. 
Entretanto, também depois do 25 de Abril, 
houve o Serviço Cívico Estudantil. Ou seja, 
houve um ano, no qual os estudantes dei-
xaram de seguir o seu percurso normal, a 
caminho das Universidades depois de aca-
barem o secundário, tiveram um ano em 
que não entraram na Universidade. E esse 
ano foi ocupado por atividades em prol da 
comunidade, como a alfabetização, como 
atividades culturais, apoio à 3ª Idade, apoio 
a crianças, recolhas etnográficas, apoio 
a Cooperativas, apoio a contabilidade de 
empresas que precisassem, sobretudo as 
empresas de reforma agrária… Isso era o 
Serviço Cívico Estudantil, que foi criado em 
75. E o Giacometti pensou «eu posso apre-
sentar ao Serviço Cívico Estudantil, que está 
sob a tutela do Ministério da Educação, um 
Projeto» e esse Projeto chamou-se Plano de 
Trabalho e Cultura. (…) Propõe o Plano de 
Trabalho e Cultura e o Plano de Trabalho e 
Cultura seria essa grande ação de recolha 
que permitiria levantar materiais que vi-
riam a incorporar um Centro de Documen-
tação Operário-Camponês | Museu do Tra-
balho, tinha essa designação.”

LUÍSA TIAGO DE OLIVEIRA
INVESTIGADORA E PROFESSORA

UNIVERSITÁRIA DE HISTÓRIA
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“As Campanhas de Dinamização Cultural 
tinham como um dos objectivos esclarecer 
o programa do MFA e mostrar que a Revo-
lução não se estava a fazer só em Lisboa e, 
também, para mostrar ao Povo que o MFA 
não era apenas composto por oficiais, mas 
por sargentos e praças não deixando de in-
cluir jovens da PSP e da GNR.
 
A juventude militar não foi esquecida por-
que foram integrados os alunos da Acade-
mia Militar, assim como os da Escola Naval. 
Essa geração teve o privilégio de conhecer 
o país e contactar a população, principal-
mente, na região norte. 
 
Quanto ao Serviço Cívico Estudantil, tinha 
características civis permitindo que os jo-
vens estudantes tomassem contacto com 
as populações do interior do país, o que foi 
uma experiencia importante para eles.

Em relação a Michel Giacometti, ele tinha 
uma atividade independente das Campa-
nhas de Dinamização Cultural, mas o traba-
lho convergia nos mesmos objetivos, por-
que tinha uma função cultural que também 
estava a contribuir para a Revolução, tal 
como muitos artistas plásticos, de teatro 
e músicos que acompanharam essas cam-
panhas que se realizaram na região centro 
e norte de Portugal continental e também 
nos Açores. 

O Plano Trabalho e Cultura e Serviço Cívi-
co Estudantil de Giacometti insere-se neste 
movimento de consciencialização através 
da cultura.”

MANUEL BEGONHA
MILITAR DE ABRIL 

RESPONSÁVEL PELAS CAMPANHAS
DE DINAMIZAÇÃO CULTURAL

E AÇÃO CÍVICA DO MFA
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“O Serviço Cívico veio muito ao encontro dum 
valor muito importante, na altura, que era o 
encontro com o povo. O mergulhar no povo, 
o fazer coisas com as mãos.  Portanto, o ter 
muito esse contacto com uma realidade, que 
fosse mais palpável. Tem muito a ver com essa 
ideia do contacto. Contacto com o trabalho. 

Houve pessoas que ficaram com as equipas 
desfalcadas, porque houve pessoas que desis-
tiram. 

Sei que na altura soube-se de equipas que fo-
ram desfeitas porque a pessoa ficou sozinha 
e já não tinha muitas condições. Portanto, o 
Serviço Cívico nessa altura foi muito impor-
tante por causa dessa questão de abrir hori-
zontes, não é? De levar as pessoas a ter uma 
experiência que era diferente da experiência 
que tinha até aí. Que era uma experiência de 
escola, andar no Liceu, ter amigos, ir ao Cine-
ma. Quem podia, quem estava na cidade. Que 
era a minha experiência na vida.

E logo em Agosto começámos a perguntar 
quem é que cantava, quem é que sabia histó-
rias e as pessoas pouco a pouco foram dizendo.

Tínhamos que preencher umas fichas, que 
eram de papel A4, em que nós tínhamos que 
pôr a identificação da pessoa, da terra, da ida-
de e depois tínhamos que escrever, transcre-
ver o texto da cassete que tínhamos gravado. 
Sobretudo das histórias, das canções não me 
recordo, mas eu penso que sim, que também 
escreveríamos o texto. Agora das histórias 
sim, eram todas escritas à mão. E os Castos 
(…) que eram peças de teatro, que eram assim 
uns livrinhos cumpridos. Eles emprestaram-
-nos, portanto, foi um empréstimo. Os Castos 
eram os teatros que se faziam em cima de 
uma carroça. E eles tinham isso escrito, em 
verso.

Os utensílios eram todos fotografados. Nós 
tínhamos ordem e verba para comprar tam-
bém alfaias agrícolas e comprámos, por 
exemplo, o circuito do linho, que já estava em 
decadência. Ou seja, as pessoas já não planta-
vam linho e já não teciam. Ainda teciam tear.

O Serviço Cívico fez-me fazer vários amigos, 
mais três ou quatro amigos, que ficaram para 
a vida toda. E sobretudo, abriu-me perspeti-
vas sobre o mundo.”

MARGARIDA MEDEIROS
INVESTIGADORA E PROFESSORA UNIVERSITÁRIA

DAS CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO
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“Conheci o Michel Giacometti e tive o privi-
légio de acompanhar esse trabalho […] de 
«construtor de sonhos». Ele tinha o grande 
sonho de ver o país livre e de ver os cida-
dãos a participar em liberdade.
 
Encontrei-o a seguir ao 25 de Abril, no con-
celho de Cascais onde morava, na partici-
pação popular que se desenvolveu, para 
resolver problemas locais das populações 
e para ajudar a desmantelar a orgânica do 
poder local da ditadura… Ele participava 
nas discussões e, sempre com o seu ar afá-

vel, ouvia as pessoas, registava o que ouvia 
e apresentava ideias, mas sempre numa 
atitude pedagógica na abordagem dos pro-
blemas. 
[…]

Esta participação e as formas de expres-
são coletiva marcaram a sua obra durante 
os anos seguintes, nomeadamente, contri-
buindo para a criação do – Centro de Do-
cumentação Operária-Camponesa, através 
da experiência de participação e contacto 
com os trabalhadores deste concelho”.

MARIA JOSÉ MAURÍCIO
PROFESSORA DO ENSINO SECUNDÁRIO

ATIVISTA NAS ORGANIZAÇÕES LOCAIS
NO CONCELHO DE CASCAIS – 1974/76
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”A minha participação antecedeu o Serviço 
Cívico Estudantil. Começou na Pró-UNEP 
– União Nacional dos Estudantes Portugue-
ses, que criou com o MFA um projeto de 
intervenção para o País, para fazer Serviço 
de Alfabetização e Educação Sanitária. 

Fui com uma brigada para Caçarilhe, Celo-
rico de Basto, em Agosto de 1974.
[…]

Não houve grande desconfiança por parte 
da população nos contactos que fizemos 

casa a casa e falámos com o padre que 
disse que não dava apoio à alfabetização. 
Mas tivemos apoio do delegado escolar, fi-
zemos uma reunião com ele, aceitou bem 
a ideia, disponibilizou-se para nos apoiar e 
tentámos começar. 

Convocámos uma reunião com a popu-
lação, mas apenas apareceram algumas 
crianças. Não houve condições para fazer a 
reunião. Soubemos, depois, que o prior te-
ria dito numa missa: «para se compreender o 
milagre de Fátima, quer se tenha 16 anos ou 
50, não é preciso saber ler nem escrever».”

RITA MAGRINHO
PROFESSORA NO ENSINO SECUNDÁRIO

CAMPANHAS DE ALFABETIZAÇÃO – 1974
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”Sobre o Serviço Cívico Estudantil é interes-
sante verificar que foi muito para além do 
que se estava a espera. As escolas (Univer-
sidades) tinham tradição de luta contra a di-
tadura e isto tinha a ver com a contestação 
à guerra colonial, que fez desenvolver uma 
maior consciência cívica nos jovens. 
[…]

As Campanhas de Dinamização Cultural ti-
nham orientação e ideologias diferentes, 
pois havia movimentos e exemplos de fora 
do país que se iam conhecendo cá. Mas a 
consciência existia e a consciência dos cida-
dãos tem poder. Teoricamente, a soberania 
reside no cidadão.

Nas regiões mais atrasadas do interior, 
distantes dos grandes centros urbanos, 
sobretudo no Centro e no Norte do país, 
tive oportunidade de presenciar o enorme 
atraso socioeconómico que sabia existir 
mas que nunca tinha presenciado pessoal-
mente e encontrei, naturalmente, alguma 
desconfiança. Essa desconfiança era nor-
malmente fomentada por alguns padres e 

caciques locais. Mas nas sessões realizadas 
pelo MFA, as pessoas perguntavam-nos em 
quem deviam votar e, no nosso discurso, fa-
lávamos no social, na necessidade de com-
bater as injustiças sociais. 
[…]

O Serviço Cívico Estudantil foi uma forma de 
mobilizar os jovens para a necessidade im-
perativa que todos os cidadãos devem ter de 
dar o seu contributo «pessoal» (e não ape-
nas «financeiro» através de impostos como 
hoje acontece) para a criação de uma socie-
dade livre e solidariamente organizada.  

Esse Serviço Cívico poderia ser, para quem 
assim o quisesse, uma alternativa ao Servi-
ço Militar Obrigatório, como aliás acontece 
noutros países. Um dos exemplos com mais 
sucesso desse Serviço Cívico foi o Serviço 
Médico à Periferia. Foi um admirável exem-
plo de mobilização dos médicos que, antes 
de entrar na especialidade, faziam este ser-
viço por essas vilas e aldeias do país e foi 
exatamente esse o embrião do nosso Servi-
ço Nacional Saúde.”

ROSADO DA LUZ
MILITAR DE ABRIL

CAMPANHAS DE DINAMIZAÇÃO CULTURAL
DO MFA – 1974/75
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45 ANOS 
PLANO TRABALHO CULTURA 

E SERVIÇO CÍVICO ESTUDANTIL
///////// EXPOSIÇÃO///////////

«Tinha uma alma imensa, como 
uma planície, boa e dura como a 
terra, bonita como as papoilas 
e rica como o trigo.» 

Virgínia Dias

in Expresso, 29 de junho 1996
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EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
MUSEU DO TRABALHO

MICHEL GIACOMETTI 

 COMEMORAÇÃO
“45 ANOS

PLANO TRABALHO
E CULTURA

E SERVIÇO CÍVICO 
ESTUDANTIL”

Fotografia de António Cunha
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Michel Giacometti apresenta, no âmbito do 
Serviço Cívico Estudantil, a proposta de cria-
ção do Centro de Documentação Operário-
-Camponês (CDOC) e do Museu do Trabalho 
(MT), que teriam como finalidade “docu-
mentar a vida e a luta do nosso povo”. Como 
suporte do CDOC e do MT, é proposto um 
plano de recolha etnográfica, ao qual Michel 
Giacometti chamou PTC – Plano Trabalho 
Cultura.

A designação evoca “Travail et Culture”, um 
dos principais grupos de educação popular 
que surgiram no pós-guerra, em França. Ao 
projeto “Travail et Culture” estiveram ligados 
investigadores do Musée de l’Homme, mu-
seu que teve um papel importante na estadia 
de Giacometti em Portugal. O Plano Traba-
lho Cultura tinha como objetivos a recolha 
de literatura popular, de música regional, de 
instrumentos musicais, de cultura material e 
de medicina popular.

Promoveu, também, a realização de campa-
nhas de educação sanitária, de programas 
de animação sociocultural e a colaboração 
em trabalho como formas de incentivar o as-
sociativismo e o cooperativismo.

Michel Giacometti apresenta, no âmbito 
do Serviço Cívico Estudantil, a proposta de 
criação do Centro de Documentação Operário-
Camponês (CDOC) e do Museu do Trabalho (MT), 
que teriam como finalidade “documentar a vida 
e a luta do nosso povo”.

 
Como suporte do CDOC e do MT, é proposto 

um plano de recolha etnográfica, ao qual 
Michel Giacometti chamou PTC – Plano Trabalho 
Cultura.

A designação evoca “Travail et Culture”, 
um dos principais grupos de educação popular 
que surgiram no pós-guerra, em França.

Ao “Travail et Culture” estiveram ligados 
investigadores do Musée de l’Homme, museu 
que teve um papel importante na estadia de 
Giacometti em Portugal.

 
O Plano Trabalho Cultura tinha como 

objetivos a recolha de literatura popular,de 
música regional, de instrumentos musicais, 
de cultura material e de medicina popular.

Promoveu, também, a realização de campanhas 
de educação sanitária, de programas de animação 
sociocultural e a colaboração em trabalho 
como formas de incentivar o associativismo e 
o cooperativismo.

Fotografias de António Cunha

Michel Giacometti apresenta, no âmbito 
do Serviço Cívico Estudantil, a proposta de 
criação do Centro de Documentação Operário-
Camponês (CDOC) e do Museu do Trabalho (MT), 
que teriam como finalidade “documentar a vida 
e a luta do nosso povo”.

 
Como suporte do CDOC e do MT, é proposto 

um plano de recolha etnográfica, ao qual 
Michel Giacometti chamou PTC – Plano Trabalho 
Cultura.

A designação evoca “Travail et Culture”, 
um dos principais grupos de educação popular 
que surgiram no pós-guerra, em França.

Ao “Travail et Culture” estiveram ligados 
investigadores do Musée de l’Homme, museu 
que teve um papel importante na estadia de 
Giacometti em Portugal.

 
O Plano Trabalho Cultura tinha como 

objetivos a recolha de literatura popular,de 
música regional, de instrumentos musicais, 
de cultura material e de medicina popular.

Promoveu, também, a realização de campanhas 
de educação sanitária, de programas de animação 
sociocultural e a colaboração em trabalho 
como formas de incentivar o associativismo e 
o cooperativismo.

Fotografias de António Cunha

Michel Giacometti apresenta, no âmbito 
do Serviço Cívico Estudantil, a proposta de 
criação do Centro de Documentação Operário-
Camponês (CDOC) e do Museu do Trabalho (MT), 
que teriam como finalidade “documentar a vida 
e a luta do nosso povo”.

 
Como suporte do CDOC e do MT, é proposto 

um plano de recolha etnográfica, ao qual 
Michel Giacometti chamou PTC – Plano Trabalho 
Cultura.

A designação evoca “Travail et Culture”, 
um dos principais grupos de educação popular 
que surgiram no pós-guerra, em França.

Ao “Travail et Culture” estiveram ligados 
investigadores do Musée de l’Homme, museu 
que teve um papel importante na estadia de 
Giacometti em Portugal.

 
O Plano Trabalho Cultura tinha como 

objetivos a recolha de literatura popular,de 
música regional, de instrumentos musicais, 
de cultura material e de medicina popular.

Promoveu, também, a realização de campanhas 
de educação sanitária, de programas de animação 
sociocultural e a colaboração em trabalho 
como formas de incentivar o associativismo e 
o cooperativismo.

Fotografias de António Cunha





44

O LUGAR DA OBRA
DE MICHEL GIACOMETTI

NO LIVRO OS SONHOS
DA REVOLUÇÃO

DOS CRAVOS
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Esta iniciativa, com profundo significado 
histórico e cultural, permite-nos o encontro 
com o reputado investigador e o conheci-
mento da sua vasta obra. Ao longo de três 
décadas, percorreu o nosso País, realizando 
um trabalho notável junto das comunida-
des locais, na recolha e registo das suas tra-
dições, relativas à arte de trabalhar a terra, 
aos hábitos da vida quotidiana, ao jeito como 
elas expressavam o seu cante, a sua música, 
a sua religiosidade, os seus afetos, que per-
sistem na sociedade coeva.

Uma obra que representa uma vida de dedi-
cação e de sacrifício em prol de um desígnio 
nobre – o amor pelo povo português que ele 
quis conhecer em profundidade, dedicando-
-se a pesquisar as raízes da sua identidade e 
do modo do seu viver, do seu sofrer, do seu 
sonhar em tempos de pobreza e de opres-
são, sem nunca abdicar da luta por um futuro 
melhor, pela liberdade e pela justiça, como 
ele testemunhou antes e depois da Revolu-
ção de 25 de Abril de 1974.

A Exposição patente e as iniciativas que a 
acompanham representam um digno e me-
recido reconhecimento das autoridades mu-
nicipais de Setúbal por este Cidadão Inteiro, 
Homem de cultura e humanista insigne, a 
quem, modestamente, me junto. Em traços 
muito breves e linhas simples, evoco a sua 
obra e a sua memória, honrando um sen-
timento comum muito profundo – o amor 
pelo nosso povo e a sua História.

No que se refere à presença da obra de Mi-
chel Giacometti neste livro, procurarei de-
senvolver o seu propósito, considerando o 
contexto histórico de luta pela liberdade e 
na defesa da Revolução; o meu encontro 
com este Amigo na participação cívica local 
durante o período revolucionário; e o signi-
ficado do enquadramento do Serviço Cívico 
Estudantil na criação da cultura de Abril e na 
construção da democracia.

Por último, quero agradecer, sentidamente, 
à Câmara Municipal de Setúbal, ao Depar-
tamento de Cultura, à Divisão de Bibliote-
cas e Museus e à Direção da Organização do 
Projeto 45 anos – Plano Trabalho e Cultura e 
Serviço Cívico Estudantil, o honroso convite 
para a apresentação do livro da minha auto-
ria – Os Sonhos da Revolução dos Cravos.

O Museu do Trabalho

Michel Giacometti 

inaugurou, no dia 4

de Julho de 2020,

a exposição - 45 Anos

Plano Trabalho e Cultura

e Serviço Cívico Estudantil, 

homenageando o distinto 

etnólogo que lançou 

os fundamentos desta 

instituição de cultura. 



A REVOLUÇÃO
DE 25 DE ABRIL DE 1974

E O PROJETO CULTURAL 
DE MICHEL GIACOMETTI
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Chegou a Portugal em 1959 e, cativado pe-
las características da música de Trás-os-
-Montes, fixou-se nesta região, onde gra-
vou centenas de canções populares. Nos 
anos seguintes, percorreu o país em busca 
das raízes tradicionais e dos traços culturais 
do povo português, num tempo de opres-
são, de perseguição, de censura, numa so-
ciedade onde os cidadãos eram espiados e 
as suas atividades controladas pela zelosa 
polícia política – PIDE/DGS.

Deste período, que lhe exigiu muitos sacri-
fícios para ultrapassar as limitações que lhe 
foram impostas ao desenvolvimento do seu 
projeto cultural, Giacometti haveria de di-
zer mais tarde – 

«Antes do 25 de Abril apenas 
me era permitida a investigação 

de carácter etnomusicológico 
já que os resultados da mesma, 

no entender dos mentores 
da cultura, não pareciam 
apresentar perigo para a 
“integridade nacional”.»

Assim era avaliado o trabalho deste inves-
tigador de renome internacional, pelos res-
ponsáveis da cultura imposta e fabricado 
nas repartições do Secretariado Nacional 
Informação (SNI), instituição responsável 
pela propaganda do governo ditatorial, que 
dirigia os serviços de Censura, por sua vez 
ligada à polícia política que tudo controla-
va. A investigação de Giacometti não pas-
sou despercebida a esta vigilância, tendo 
em conta o seu cunho profundamente po-
pular e, também, a relação de amizade com 
Lopes Graça, firme opositor à ditadura e 
prestigiado antifascista, por quem o regime 
instalado não nutria confiança.

Com apego, determinação e elevado senti-
do pedagógico, tomou como companheiro 
de trabalho o povo e com ele se lançou à 
descoberta das suas origens remotas, tra-
balho esse que viria a revelar-se demasiado 
fecundo e valioso para ser remetido ao si-
lêncio por um regime retrógrado. Vencen-
do dificuldades de diversa ordem, em 1971, 
gravou o programa televisivo com Alfredo 
Tropa, com o título O Povo que Canta, que 
resistiu ao tempo e o projetou na história da 
cultura popular no país. 

O projeto cultural

de Giacometti no nosso 

país nasceu, realizou-se, 

recriou-se e floresceu, 

no contexto histórico, 

ainda na sombria ditadura 

salazarista e, depois,

em liberdade conquistada 

na  Revolução de Abril.
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E sempre ao lado
do povo com ele esteve

no coração da Revolução. 

Nesse dia, Lisboa amanheceu com a 
população na rua a apoiar o Movimen-
to das Forças Armadas (MFA), ainda o 
Plano de Operações militares prosse-
guia, e foi engrossando até à rendição 
incondicional do então Presidente do 
Conselho, no Quartel do Carmo, onde a 
queda do regime ditatorial foi realizada 
e vitoriada por milhares de populares.

A esta explosão de júbilo se juntou uma 
preocupação profunda quando o povo 
percebeu que, a polícia política – a sinis-
tra PIDE/DGS, permanecia aquartelada 
nas suas instalações, frente às quais 
muita gente se concentrou. E não com-
preendendo por que motivo ainda não 
tinha sido ocupada, dali não arredou 
pé, reclamando a sua rendição e a sua 
extinção. A luta pela conquista da liber-
dade não tinha terminado e o caminho 
a percorrer para alcançá-la não se apre-
sentava fácil e linear.

Da dúbia definição da ocupação desta 
polícia repressiva como objetivo estra-

tégico militar e da demora do Posto de 
Comando em decidir firmemente a sua 
tomada, aproveitou a perigosa e astu-
ta polícia o tempo para organizar a sua 
ofensiva e, determinada em não se ren-
der, preparou as armas que tinha em 
seu poder, colocando-as em posição de 
abrir fogo, o que veio a acontecer, tiran-
do a vida a pessoas inocentes. 

No posto de Comando, onde já se en-
contrava o general Spínola, que defen-
dia a manutenção da PIDE/DGS “re-
formulada” e a continuidade de alguns 
presos políticos, nas respetivas prisões 
– “esquecendo” o compromisso assumi-
do dias antes com o MFA –, este trágico 
acontecimento não favoreceu a defesa 
das suas posições, e a firme coesão da 
Comissão Política do Programa do MFA 
determinou que a polícia política do re-
gime derrotado fosse ocupada e des-
mantelada.

No entanto, esta decisão só viria a ser 
concretizada já no dia 26 de abril, com 
a presença de forças do Exército e for-
ças da Marinha, comandadas superior-
mente por oficiais que, ali chegados, 
procederam à ocupação das referidas 
instalações.
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Só então se concretizou a conquista 
da liberdade por inteiro e o povo, re-
gozijado com o fim do fascismo, fes-
tejou-a nas ruas, vitoriando o MFA. 
Só então os opositores do regime 
encarcerados nas prisões ou força-
dos à luta clandestina mostraram o 

seu rosto e os exilados regressaram 
à pátria liberta, irradiada com o sol 
da esperança e a determinação do 
povo e do MFA de não voltar ao pas-
sado, como mostrou o memorável 
festejo do Primeiro 1º. de Maio de 
1974.

Já no Gabinete do Diretor, enquanto se preparavam 
as formalidades da rendição, um dos oficiais do MFA, 
percebendo que o movimento da História, por vezes, 
se tece por linhas enviesadas, com determinação de 
comando e elevado espírito de missão patriótica, 
recebeu a rendição do Diretor da polícia política, 
iniciando o desmantelamento da máquina repressiva: 
a retirada de imediato das fotos dos ditadores, que 
estavam ainda suspensas nas paredes; a guarda e 
proteção dos arquivos; a desativação das armas ali 
existentes; a detenção dos responsáveis e dos agentes, 
depois conduzidos às celas dos carcereiros.
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Os meses que se seguiram, no plano mili-
tar, político e social, foram de muita ins-
tabilidade governativa e com um intenso 
confronto ideológico entre partidos po-
líticos, onde não faltaram tentativas do 
general Spínola de “golpes palacianos”, 
apelos a “maiorias silenciosas” e conspi-
rações a diversos níveis militar e político. 
Tentativas essas constantemente frustra-
das, o que o levou a demitir-se das suas 
funções, passando o cargo de Presidente 
da República a ser ocupado pelo general 
Costa Gomes, e o governo foi assumido 
pelo general Vasco Gonçalves, acompa-
nhado por outros militares do MFA na go-
vernação, permitindo o cumprimento de 
políticas de acordo com as linhas defini-
das na Lei 3/74 – Programa do MFA. 

Todavia, a instabilidade político-militar 
continuou, provocada pelas forças de direi-
ta, nomeadamente, pela ala militar spino-
lista que continuava a conspirar, assumin-
do tentativas desesperadas e lançando-se 
abertamente, por via militar, contra o MFA. 
Neste contexto, importa referir o ataque 
ao Regimento de Artilharia Ligeira 1 (RAL 
1), a 11 de março/75, recordando o seu des-
fecho, já que ele teve repercussões profun-
das em relação ao curso da Revolução.

Na manhã desse dia, meios aéreos abri-
ram fogo sobre o RAL 1, seguindo-se o 
cerco por paraquedistas, colocando em 
confronto o capitão desta Unidade e o co-
mandante da força atacante, que justifica-
va o ataque, exibindo um panfleto alusivo 
ao descontentamento de algumas indivi-
dualidades, preocupadas com as eleições 
a realizar em breve. 

Do diálogo entre as partes
– sitiantes e sitiados –

que diziam estar a cumprir 
ordens superiores, sobressaem 

as intervenções de um oficial
do MFA, que tinha vindo 

informar-se do que 
ocorria, e do capitão do 

Regimento, salientando: «[…] 
nós temos que pôr os interesses 

do país acima destas pequenas 
questiúnculas…», aconselhando 

a resolução do problema para a 
hierarquia militar.

De imediato, cessaram as hostilidades, os 
ânimos acalmaram, os soldados de ambos 
os lados abraçaram-se, e o povo, fora das 
muralhas do quartel, saudava mais uma 
derrota da contrarrevolução, mostrando, 
mais uma vez, que a aliança Povo – MFA 
era uma força determinante para conter 
os inimigos da Revolução em curso.

 Uma Assembleia de militares, 
realizada nessa noite de 11 de 
Março de 1975, decidiu o curso 
da Revolução: o Presidente 
da República continuou no 
cargo, foi criado o Conselho 
da Revolução que assumiu a 
direção política e militar, o 
governo continuou sob a chefia 
do general Vasco Gonçalves 
– o IV Governo Provisório 
que, cumprindo a decisão 
tomada naquela Assembleia, 
nacionalizou os sectores 
estratégicos da economia 
e impulsionou a reforma 
agrária, assegurando o regular 
funcionamento das instituições 
e do país. 

As medidas tomadas tiveram um profun-
do impacto no domínio laboral e social, na 
saúde, na educação, entre muitas outras 
áreas, mas também provocaram gran-
des convulsões políticas e militares onde 
a contrarrevolução se movia sem pejo, 
minando a coesão do MFA, instigando à 
desordem, semeando o medo e a violên-
cia, principalmente no norte do país. Ao 
mesmo tempo, uma imensa força popu-
lar mobilizava milhares de mulheres e de 
homens, de todas as idades, lutando pela 
defesa da liberdade, movendo sonhos de 
muitas gerações anteriores e querendo 
realizar o seu próprio sonho, reconstruin-
do um país novo. 

Foi neste contexto que o IV 
Governo Provisório aprovou a 
Lei do Serviço Cívico Estudantil, 
em maio de 1975.







MICHEL 
GIACOMETTI 

Cidadão cultor da
Participação Cívica
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O movimento popular que despontou no 
dia 25 de Abril teve, principalmente no dis-
trito de Lisboa e margem sul do Tejo, uma 
forte expressão mobilizadora e reivindica-
tiva, embora com intensidade distinta, nos 
diferentes concelhos, nomeadamente, em 
Cascais, onde Michel Giacometti morava. 
Considerado um lugar turístico de eleição 
e sendo o turismo a sua principal ativida-
de económica, aqui se fixaram, também, 
muitas empresas industriais, sobretudo da 
Indústria Electrónica, como a então Stan-
dard Eléctrica e a SIPE, que empregavam 
milhares de trabalhadores, na sua maioria 
mulheres jovens.

Logo nos primeiros dias da 
Revolução, em Maio de 1974, 

os moradores realizaram 
assembleias para eleger 

comissões de moradores 
e nomear comissões 

administrativas formadas por 
democratas para as Juntas de 

Freguesia, a fim de assegurar o 
funcionamento das mesmas até 

à realização de eleições locais. 

Por outro lado, queriam discutir os pro-
blemas que mais os afetavam como, por 
exemplo, os problemas nas zonas do in-
terior, em quase todo o concelho, onde as 
condições de vida dos trabalhadores eram, 
por vezes, muito precárias, com habita-
ções exíguas e condições sanitárias insufi-
cientes, dispersas por dezenas de bairros, 
lugares e lugarejos. 

E todas as pessoas queriam participar e 
apresentar questões, embora nem todas 
da mesma natureza, pois o contraste entre 
a riqueza e a pobreza, entre o litoral e o in-
terior era evidente, gerando-se, por vezes, 
alguma confusão o que criava dificuldades 
aos seus promotores em conduzir os tra-
balhos. 

Nessas situações, valia a relação de con-
fiança entre a população e as unidades 
militares do concelho, baseada no pres-
tígio do MFA e na aliança Povo – MFA e, 
sempre que era necessário resolver algum 
problema, os ativistas que promoviam as 
reuniões solicitavam esclarecimentos e 
apoio aos militares do Centro de Artilharia 
Antiaérea em Cascais (CIAAC).
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Passei por essa experiência: morava em 
Carcavelos e fui uma das promotoras da 
assembleia para eleição da comissão de 
moradores. Dada a sua composição muito 
heterogénea e gerando-se alguma confu-
são, foi solicitada a presença dos milita-
res do MFA do CIAAC. Aos três militares 
ali chegados, muito aclamados pelos pre-
sentes, foi-lhes comunicado os objetivos 
da reunião. Depois, eles explicaram que 
a sua presença ali era no sentido de dar 
a conhecer o Programa do MFA, que os 
portugueses o deviam conhecer e defen-
der a liberdade, respeitando as regras de-
mocráticas, onde os todos pudessem fa-
lar de forma organizada, pois estávamos 
todos a aprender a viver em democracia. 
E, assim, foi possível eleger a comissão de 
moradores.

Entretanto, foi criada uma 
estruturas de ligação entre as 

freguesias do concelho e, numa 
dessas reuniões, conheci Michel 

Giacometti, Homem modesto, 
muito discreto, com carácter 

profundamente humano, 
dirigia-se às pessoas com muita 

simplicidade e sempre com um 
trato afetuoso, irradiado por 

um sorriso terno, acolhido por 
todos com muita simpatia.

Vivia em Cascais, na Rua dos Navegantes, 
onde ele dizia: «encontrei aqui uma casa 
a meu gosto sossegada e de renda aces-
sível», e também onde habitavam muitos 
pescadores, com quem tinha muito boas 
relações de vizinhança. Como investigador, 
começou por realizar os seus primeiros in-
quéritos na região de Mafra, Ericeira e Tor-
res Vedras. Em Cascais e Estoril recolheu 
documentos ao vivo muito valiosos, como 
o cante dos “Reis” e as “Janeiras”; e, cantes 
arcaicos da debulha de cereais, em Malvei-
ra da Serra.

Logo nos primeiros dias a seguir ao 25 de 
Abril, as movimentações populares no con-
celho cativaram-no e, as suas motivações 
de trabalho dedicadas à vida do povo con-
tinuaram durante o período revolucionário, 
adquirindo outro enfoque, conforme disse 
mais tarde: 

«Recolher e analisar as formas 
múltiplas da expressão 
popular (dos slogans a pinturas 
de parede, as canções que 
fomentam ou acompanham 
a luta coletiva). Interessa-me 
reunir criteriosamente tudo o 
que testemunhe a resistência 
ou o espírito de contestação 
popular ao regime deposto. 
Essa resistência manifesta-se 
sob formas artísticas muitas 
vezes enraizadas na tradição.»
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Já então estava em curso o seu projeto 
de organização do Centro Documentação 
Operária-Camponesa e o futuro Museu do 
Trabalho.

Participando, falando com as pessoas, es-
cutando as suas vozes e as suas reivindica-
ções, deslocando-se a este ou aquele lugar 

que lhe interessava pelos relatos que ouvia 
nessas reuniões, onde se discutia, por exem-
plo, a necessidade de fazer obras numa es-
cola, de fazer arruamentos num bairro, de 
melhorar o saneamento básico em muitos 
lugares, ou exigir o não pagamento da ren-
da de aluguer das “barracas”, no bairro do 
Cobre, na freguesia de Cascais.
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Recordo a ação empreendida pelas comis-
sões de moradores no esclarecimento das 
pessoas para se recensearem, quando, em 
finais de 1974, no segundo governo do ge-
neral Vasco Gonçalves, foi aprovado o De-
creto-Lei n.º 746/74, de 27 de Dezembro, 
que criou o Secretariado Técnico dos As-
suntos Políticos (STAP), que viria a chamar-
-se Secretariado Técnico para os Assuntos 
do Processo Eleitoral (STAPE), cujo obje-
tivo era fazer o recenseamento de toda a 
população, com mais de 18 anos, organizar 
os cadernos eleitorais para a eleição da As-
sembleia Constituinte a realizar em Abril 
de 1975, com a garantia do cumprimento 
da lei eleitoral e das condições liberdade 
para participação política dos cidadãos no 
exercício do direito de voto, tal como nas 
cinco eleições fundamentais que se segui-
ram à publicação da Constituição, todas a 
realizadas em 1976.

A participação das comissões de morado-
res nas freguesias foi fundamental neste 
trabalho de movimentação e esclareci-
mento dos procedimentos para este fim, e 
o STAPE encontrou neste movimento um 
poderoso aliado para o cumprimento dos 
seus objetivos.

Este exemplo de mobilização 
cívica é tanto mais importante 
se nos recordarmos que, antes 
do 25 de Abril, apenas estavam 
recenseados cerca de um milhão 
e oitocentos mil eleitores, que 
a o direito de voto não era 
universal, que os analfabetos 
não podiam votar, e que quanto 
às mulheres, só algumas, 
o podiam fazer. As eleições 
eram uma farsa: o caciquismo 
dominava o poder local, o chefe 
do partido do regime - União 
Nacional enviava cartas aos 
eleitores, indicando o candidato 
em que deveriam votar; a 
PIDE/DGS exigia a listagem 
dos funcionários públicos que 
participassem em campanhas 
eleitorais; os cadernos eleitorais 
não eram atualizados e, assim, 
num país onde nem todos os 
cidadãos tinham direito de 
voto, os mortos podiam votar… 
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Num trabalho colossal, realizado em pou-
co mais de dois meses, foram recenseados 
quase seis milhões de portugueses só em 
Portugal continental, e tudo se encaminha-
va para que o primeiro acto eleitoral em 
liberdade fosse a demonstração de que o 
povo, apesar de herdar da ditadura cerca 
de 30% de analfabetos, estava consciente 
do seu dever cívico, confirmando o apoio à 
Revolução e ao MFA e mostrando que que-
ria viver em liberdade. 

Até que ponto as forças da direita, conhe-
cendo a transformação radical que se es-
tava a operar nos mecanismos eleitorais 
levada a efeito sob a direção dos militares 
do MFA que tinham assumido as principais 
responsabilidades na organização do pro-
cesso eleitoral, tiveram receio de que o 
enorme sucesso do recenseamento eleito-
ral desse, implicitamente, uma maior legiti-
midade à projetada realização das eleições 
constituintes, optando então pela intento-
na militar de 11 de Março a fim de retomar 
o poder perdido, é uma questão que a his-
tória poderá desvendar.

As eleições realizaram-se
na data definida para

a Assembleia Constituinte,
em 25 de Abril de 1975, e o êxito 
deste trabalho foi demonstrado 

nas urnas, com voto livre
e universal. Votaram cerca de 

92% dos eleitores e nunca nada 
igual tinha sido visto

e, também, nada mais igual
se repetiu.

No entanto, em chão de abril, removido 
e lavrado pelos cultores da liberdade e da 
democracia, lançaram-se sementes onde 
haveriam de florescer uma nova cultura 
popular fruto do novo poder local demo-
crático, com a garantia da participação dos 
cidadãos na vida política e que veio a ser 
consagrada na Constituição de 1976. Infe-
lizmente, nos nossos dias, esta participa-
ção cidadã está a perder o vigor. É preciso 
cuidar dele.

Foi, também, esta força
do povo, esta energia coletiva 
que juntou Michel Giacometti,
o investigador da Faculdade
de Letras de Lisboa, o dirigente 
do Instituto Nacional para
o Aproveitamento de Tempos 
Livres (INATEL) e o cultor da 
participação cívica: colaborando 
com o MFA, através das 
Campanhas de Dinamização 
Cultural e Acção Cívica
e lançando o Plano Trabalho 
e Cultura e Serviço Cívico 
Estudantil.

Este Plano marca uma nova fase do Projeto 
cultural de Michel Giacometti, onde à expe-
riência de trabalho recolhida junto das co-
munidades rurais ele acresce a observação 
atenta e o sentido analítico, relativo à parti-
cipação cívica dos trabalhadores que viviam 
e trabalhavam próximo dos meios urbanos, 
onde se desenvolvia uma consciência críti-
ca em relação à ditadura derrotada e onde 
nasciam novos símbolos referenciais de li-
berdade e de participação cidadã, para a 
construção da democracia.
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No livro Os Sonhos da Revolução dos Cra-
vos, enquanto instrumento pedagógico 
auxiliar para disseminação da mensagem 
libertadora do 25 de Abril, dedico algumas 
páginas ao Plano Trabalho e Cultura e Ser-
viço Cívico Estudantil, realizado por Michel 
Giacometti. 

Esta alusão insere-se num conjunto de 
ações realizadas e por mim selecionadas, 
durante o processo revolucionário, no sen-
tido de mostrar a transformação radical 
promovida entre a cultura herdada do cha-
mado “Estado Novo” e a cultura de Abril, 
aberta e libertadora – património e fator da 
nossa identidade cultural. 

Sem esta alteração no plano cultural, não 
teria sido possível abrir horizontes de inter-
venção cívica e definir linhas de ação para 
a educação e formação para a cidadania 
participativa, princípio fundamental para a 
construção do regime democrático.

O LEGADO
DE MICHEL GIACOMETTI 
NA CONSTRUÇÃO
DA CULTURA DE ABRIL

Tendo como ponto de 
partida as Campanhas de 
Dinamização Cultural e Ação 
Cívica, realizadas pelo MFA, 
o Serviço Cívico Estudantil é 
associado às atividades cívicas 
dinamizadas pelas associações 
e cooperativas de cultura e aos 
novos caminhos da educação 
promovidos pela Escola de 
Abril. Ele foi concebido
e realizado por um investigador 
profundamente ligado ao povo 
português que, indo ao fundo 
da sua identidade histórica e 
cultural, conheceu a sua vida, 
a sua luta pela liberdade e 
pela justiça social, e em plena 
Revolução sentiu o seu pulsar 
como sujeito da História. 
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O Plano de Giacometti, a meu 
ver, enquadra-se na formação 

para a cidadania, através 
da cultura, da educação e 
da participação cidadã na 

vida da sociedade. Ele foi a 
manifestação mais criativa 
e mais original dirigida aos 

estudantes do ensino superior 
que, de forma organizada, se 
integraram na construção do 

Portugal democrático, através 
do conhecimento directo 
da realidade do país, dos 

problemas do povo e do atraso 
secular do seu viver nalgumas 

regiões. Por este meio, 
eles contribuíam para criar 

condições de possibilidade para 
que as mulheres e os homens 
do povo pudessem mudar as 
suas vidas e, com dignidade, 
sentirem-se cidadãos livres. 

Para a realização deste Plano, Giacometti 
contou com o apoio do Governo e da ins-
tituição INATEL de que era dirigente, mas 
contou também com o apoio do MFA, das 
Escolas e dos professores que andavam 
a fazer alfabetização no interior do país, 
dos médicos que faziam serviço à perife-
ria nas aldeias remotas, do Movimento da 
Juventude Trabalhadora. E tudo se conju-
gava, lançando-se as sementes da cultura 
de abril, livre e democrática, como veio a 
ser consagrada na Constituição de Abril de 
1976.

Nesta dimensão, o Plano Trabalho e Cultu-
ra e Serviço Cívico Estudantil insere-se no 
movimento revolucionário na construção 
do futuro e, reconhecidamente, como pa-
trimónio histórico e cultural da nossa me-
mória coletiva.

Os resultados da obra 
realizada por Giacometti e a 
sua equipa estão sobejamente 
demonstrados na vasta 
bibliografia produzida e no 
Museu com o seu nome, onde 
o título da exposição “O 
Trabalho faz o Homem” – a 
exposição fundadora do atual 
Museu –, no qual se encontram 
os instrumentos de trabalho 
recolhido durante o SCE, 
nos remete para a condição 
essencial do ser humano: com 
o trabalho e pela ação, ser 
o agente transformador das 
condições da sua existência. 

A sua ligação ao povo e a relação de pro-
ximidade com a família de Peroguarda, a 
quem sempre se dirigia como sua, foram 
testemunhos da humanidade que habita-
va no seu coração sem limites de afeto. A 
sua última morada para a eternidade, en-
controu-a em lugar sossegado, como ele 
gostava de estar, na mesma aldeia que o 
acolheu. Connosco está, hoje e sempre, no 
nosso coração em eterna gratidão pelo seu 
legado.

Texto de Maria José Maurício
agosto de 2020
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Apresentação do livro
Os Sonhos da Revolução dos 

Cravos, da autoria de Maria 
José Mauricio, no âmbito das 

Jornadas Europeias
do Património, cujo tema

de 2020 incide no Património
e Educação 

SINOPSE
Neste livro, Maria José Maurício revelou 
com mestria, factos pouco conhecidos 
de como o MFA preparou e concretizou 
a ação libertadora de 25 abril de 1974; de 
como um Povo Inteiro não hesitou fazer 
parte ativa desse Movimento; e de como 
um grito de Alegria – “O Povo está com o 
MFA!” – um outro se sentia como resposta 
imediata – “O MFA está com o Povo. (…) 

A autora propõe-nos, pois, um desafio 
oportuno e urgente: que, hoje mais de 
nunca, é imperioso compreendermos as 
Emoções, interiorizarmos as Razões e as-
sumirmos as Ações. Porque a História da 
Humanidade é feita por todos nós. Quanto 
mais livres soubermos viver mais Humana 
ela será.

Mais do que um livro de História ou sobre a 
Historia é um desafio de pedagogia cívica 
que nos convoca, a cada um de nós, para 
sermos parte ativa na construção do Fu-
turo comum que desejamos Inteiro, Livre, 
Digno, Humano.

NOTA BIOGRÁFICA 
Maria José Maurício nasceu em Setúbal, na 
freguesia de S. Julião, em 1950. Entre esta 
cidade e o Alentejo viveu a sua infância e 
adolescência até aos 17 anos. Em 1968 in-
gressou na Administração Pública, em Oei-
ras, e passou a residir em Carcavelos.

Em 25 Abril 1974 integrou o Movimento 
para a constituição do Sindicato dos Traba-
lhadores da Função Pública. Em 1979, pas-
sou a trabalhar com a CGTP-Intersindical 
Nacional, em diversas organizações sindi-
cais, como Chefe de Serviços e Adjunta de 
direção e, mais tarde, no desenvolvimento 
e execução de projetos, no âmbito europeu 
para a Educação, Cidadania e Igualdade de 
Género. Atualmente é Investigadora na 
área da Educação para a Cidadania.

É Licenciada em Filosofia pela Faculda-
de de Letras da Universidade de Lisboa e 
Mestre em Estudos sobre as Mulheres pela 
Universidade Aberta de Lisboa.
Foi Professora do Ensino Particular e Coo-
perativo.  
Tem diversos trabalhos publicados sobre 
Cidadania, Educação e Igualdade de Géne-
ro. Em revistas como Seara Nova, Vértice, 
Philosophica e outras e é coautora do livro 
Pensar no Feminino publicado pela Edições 
Colibri, 2001; autora do livro Mulheres e 
Cidadania: Alguns Perfis e Acção Política 
(1949-1973), Editorial Caminho, 2005, Me-
mória e Vida em Tempos de Abril – Histórias 
de Liberdade e Libertação, Edições Colibri, 
2015; e de Os Sonhos da Revolução dos Cra-
vos, Edições Colibri, 2020.
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